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   ATA Nº 54 

Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e quinze, pelas onze horas, na 

sede da Junta de Freguesia de Lousã e Vilarinho, reuniu o executivo da Junta de 

Freguesia, com a presença de António Manuel Antunes Marçal, Maria Helena 

Gomes Correia, Augusto Manuel Fernandes Simões, António de Fátima Lima 

Gonçalves e Liliana Marcela Moreira Simões, com a seguinte 

Ordem do Dia 

01 – Participação do público  

02 – Correspondência 

03 – Informações do presidente 

04 – Trabalhos feitos e a realizar 

05 – Participação em reuniões/atividades 

06 – Ajustes 

07 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário 

08 - Pedidos 

09 - ADSCCL 

O presidente abriu a reunião, cumprimentando os presentes. 

01 – Participação do público  

Não havendo público presente, o presidente deu início à reunião. 

02 – Correspondência 

O presidente deu conhecimento de correspondência recebida, nomeadamente de 

mail da Baladi com alteração da reunião para data a marcar oportunamente; mail 

da Floresta Unida com agradecimento pelo apoio que a Junta de Freguesia tem 

dado às atividades desenvolvidas pela organização; convite da AESL (Associação 

Empresarial Serra da Lousã) para sessão de esclarecimento com a ACT 

(Autoridade das Condições para o Trabalho) no dia dez de novembro em Miranda 

do Corvo; mail da Dueceira com divulgação da sessão de esclarecimento sobre 

Bolsa de Terras a realizar na Lousã no dia dezanove de novembro; convite da 

Direção Geral das Autarquias Locais para a conferência “Memórias de Outonos 

passados e Lições para o presente” a realizar no dia vinte e cinco de novembro no 

auditório da DGAL; convite da Associação Concretizar para o workshop “Cultura e 

História Cigana” a realizar no dia catorze de novembro nas instalações da Konkrets; 

mail da Anafre com informação da formação a realizar no âmbito do projeto de 

Modernização das Freguesias; mail do Espaço J com divulgação da Feira de 
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Trocas para crianças e jovens a realizar no dia vinte e oito de novembro; mail da 

Dueceira a enviar o Plano de Atividades e o Orçamento Previsional para o ano de 

dois e dezasseis bem como os Estatutos da associação, documentos para a 

reunião da Assembleia Geral a realizar no dia trinta de novembro; convite da AESL 

para sessão de esclarecimento com o INPI (Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial) a decorrer no dia vinte e quatro de novembro; mail do Espaço J com 

informação recebida pelo Programa Escolhas relativa ao Dia Europeu para a 

Proteção das Crianças contra a Exploração Sexual e Abuso Sexual. 

 03 – Informações do presidente 

Neste ponto, o presidente informa que a Moção levada ao congresso da Anafre foi 

aprovada por larga maioria dos delegados presentes. Informa ainda que recebeu 

mail da ANAFRE a agradecer a participação no congresso. Recebeu depois o 

documento de orientação estratégica aprovado no Congresso bem como as 

conclusões do mesmo. Informa que a Festa de Natal de Vilarinho se irá realizar no 

dia doze de dezembro nos moldes habituais.  

04– Trabalhos feitos e a realizar 

O presidente informou o executivo das obras e trabalhos realizados pelos 

funcionários da Junta durante este período. Foram também programados e 

planificados os trabalhos mais urgentes. 

05 – Participação em reuniões/atividades 

Durante este período, os elementos do executivo participaram nas reuniões e 

atividades enumeradas de seguida: o presidente participou no XV Congresso da 

Anafre, em Ponta Delgada, nos dias seis e sete; festa em Ceira dos Vales no dia 

quinze. 

06 – Ajustes 

Foram apresentados pelo presidente e analisados os processos de ajuste direto 

números trinta, à empresa XPIS, Lda. e trinta e um à empresa FUL- Ferragens e 

Utilidades da Lousã, mediante orçamentos apresentados.  

07 – Licença para atividades ruidosas de carater temporário 

Neste período foi solicitada uma licença para atividades ruidosas de caráter 

temporário: Associação Cultural e Recreativa de Ceira dos Vales para a realização 

de baile na sede da Associação, no dia catorze de novembro. A licença foi passada 

com a isenção conferida às coletividades. 

08 - Pedidos 
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A fim de instruir o processo de sinistro n.º 9001706826, decorrente do acidente de 

viação ocorrido no dia vinte e seis de outubro, com as viaturas de matrícula 45-36-

UV e 07-08-AX, conduzidas por Maria Isabel Ramos Marantes Martins Ferreira e 

por Ana Cristina Lopes Gonçalves Vendinha, respetivamente, a companhia de 

seguros Açoreana solicita informação sobre a tipologia do acesso às traseiras da 

clínica dentária Dentilegus, Lda., situada na Avenida D. Afonso Henriques, na 

Lousã, designadamente, se o referido acesso é de caracter público ou particular, e 

se estamos ou não perante um entroncamento. O pedido foi analisado pelo 

executivo. Analisado o pedido de Maria Amélia Vaz Bernardo Antunes da Rua 

Principal do Casal da Póvoa, que reclamou o facto do coletor de águas pluviais se 

encontrar completamente cheio de entulho, proveniente das fortes chuvadas 

sentidas anteriormente. Pede para procederem à sua limpeza e reparação. 

Analisado e deferido o pedido de lenha para aquecimento do Jardim de Infância do 

Freixo.  

11 - ADSCCL 

O presidente deu conhecimento do pedido da ADSCCL para promoção de concurso 

de ideias de empreendedorismo social para e/no concelho da Lousã, destinado a 

jovens até aos trinta anos em áreas chave pré-determinadas como áreas chave de 

desenvolvimento local sustentável, a realizar no âmbito do projeto redecool 

emprego, promovido pela Animar e desenvolvido localmente pela ADSCCL e 

parceiros locais. 

E não havendo mais nada a tratar, o executivo da Junta de Freguesia deliberou, por 

unanimidade, aprovar a presente ata em minuta nos termos e para os efeitos 

consignados nos nºs 3 a 4 do artigo 57º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, a 

qual vai assinada pelo Senhor Presidente e por mim, Secretária, que a elaborei e 

transcrevi, bem como pelos membros do executivo presentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 


